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 مقاله: نوع

 پژوهشی

  چکیده

کلانشهرها امروزه مورد توجه دولت مردان و دیپلماسی شهری در تمام ابعاد زندگی شهری  و ایمنی تیامن

محیط زیستی از جمله آلودگی هوا است. های اصلی تهدید امنیت، بحث لفهؤچنین یکی از مهم قرار دارد.

ز به یکی ا های گذشتهشهر تهران در سال آلودگی هوا و بحران محیط زیستی کلان شهرها خصوصاً موضوع

نار های این بحران در ککه تلاش برای شناخت جنبه ولان تبدیل گشته استؤهای اصلی متولیان مسلهأمس

ت. مقاله حاضر با هدف بررسی رابطه بین آلودگی هوا و امنیت با ثیرگذار اهمیت فراوانی یافته اسأعوامل ت

 -تهیه شده است. تحقیق حاضر از حیث روش اجرا توصیفی نقش میانجی فناوری نانو در کلانشهر تهران

این پژوهش  آماری یپیمایشی، بر اساس هدف پژوهش کاربردی و روش نمونه گیری تصادفی است. جامعه

در نفر که از فعالان و کارشناسان  448ها، نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران، آنبه علت نامحدود بودن 

باشند، انتخاب شدند. با توجه های مدیریت شهری، جغرافیای سیاسی، فناوری نانو، محیط زیست میحوزه

ثیرگذار أو تنکارگیری فناوری ناههای کاهش آلودگی هوا بر افزایش امنیت با ببه نتایج تحقیق، اعمال سیاست

چنین، است و کاهش آلودگی هوا و امنیت با نقش میانجی فناوری نانو رابطه معنادار و مثبتی دارد. هم

کاهش آلودگی هوا و افزایش امنیت، کاهش آلودگی هوا و فناوری نانو، فناوری نانو و افزایش امنیت رابطه 

 معنادار و مثبتی دارد.

 مقاله: تاریخچه

 

 34/34/0833دریافت: 

 43/00/0833پذیرش: 

 :کلمات کلیدی

 اهو یآلودگ

 تیامن

 نانو یفناور

  کلانشهر تهران

 

 هـقدمم

 وصاًخص ،ینیشهرنش و هیجانی پرشتاب سیر تهران در شهر

 کیتراف ونقل ووساز و حوزه حملمهاجرت، ساخت از منظر

 ت،یازدحام جمع .گرددمیرا متحمل  بیشماری معضلات

ساعات  نیهوا، تلف شدن بهتر یتراکم ساختمان، آلودگ

کننده، رمق از جان و کسل یطولان یمردم درراه بندان ها

 یریگشکل ندیشهر و مردم آن گرفته است. فرآ نیو روح ا

را با  تهران کلانشهر ،هاو بی نظمی هایدگیدرهم تن نیا

هران تشهر کلاناست.  نمودهمواجه  یناامن سابقهیب شیافزا

مرکز همه امور در  ییایخاص جغراف تیبا توجه به موقع

تجارت، علم و  و اقتصاد، کار است،یحکومت، س .است رانیا

 یهاتیو قابل یو فرهنگ یخیوجود مراکز تار دیصنعت، تول

بزرگ کشور  ماتیمرکز تصم غیره شهر و نیا یگردشگر

 یارا بر یمطلوب یستیز طیمتأسفانه شرا .باشدیم زین

از  نظرصرف کهیطورهاست ب اوردهیخود به وجود ن نیساکن

اکنون  وآمد،اضلاب و رفتدفع ف آب، نیمسائل حاد تأم

 یبزرگ جهان معرف یشهرها نیتراز آلوده یکیعنوان به

و  یتیابعاد امن لیو تحل یبه بررس ازمندین که است شده

 یناامن یهانهیبه منظور کاهش زم یتلاش در جهت طراح

 . امروزه مفهوم امنیت تنها مسائل نظامی را در برباشندیم

و در تمام ابعاد زندگی انسان مصداق و معنی پیدا  ردیگینم

 f.hamzeh@iauctb.ac.ir* پست الکترونیکی نویسنده مسؤول: 
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و  محیط زیستیاز آن جمله عواقب و مشکلات  کندیم

مخاطرات امنیتی ناشی از آن است که درجه بالایی از 

 . بنابراین یکی از جلب کرده استتوجهات جهانی را به خود 

های اصلی تهدید امنیت، بحث محیط زیستی از جمله لفهؤم

(. یکی از 0441است )عرب و حقیقی منش،  آلودگی هوا

عواملی که به سلامت انسان آسیب جدی وارد نموده است 

گذشته مورد  هایآلودگی محیط زیستی است که در دهه

توجه چندانی قرار نگرفته است )ورهرامی و کولیوند، 

 هایهای محیط زیستی به یکی دغدغه(. رفع آلودگی0833

شده است. امروزه آلودگی هوا به اصلی انسان کنونی تبدیل 

ثیرات أترین مسائل بشری است که تعنوان یکی از پیچیده

 منفی بر سلامت موجودات زنده و به خصوص انسان دارد

 انبحرو  اهو گیدلوآ (. بحث0444)رستگاری و همکاران، 

از  یکی به گذشته یهالساشهرها در کلانمحیط زیستی 

 شدهلیتبد یشهرو  ملی نالؤومسو  نمتولیا لیـصا یلهأمس

 راـکندر  انرـبحاین  یهاجنبه شناخت ایبر شتلا که ستا

علمی  تمطالعادر  ،کنونی یطاشر دیجادر ا ارتأثیرگذ ملاعو

چنین حفظ همست. ا یافته یدوچندان همیتا پژوهشی

ریزی استراتژیک دارد محیط زیست نقش مهمی در برنامه

عنوان یک هوا به یآلودگ(. 0833 )رستگار و همکاران،

ر ضمن به خط تواندیدر صورت وقوع م محیط زیستی یدتهد

انداختن امنیت کلان شهرها )شهر تهران( تبدیل به بحرانی 

ملی شود که مقابله با آن نیازمند مدیریت بحران جهت 

هوا، حفظ آرامش و ثبات جامعه  یکاهش اثرات آلودگ

جهت کاهش  . یکی از موارد مهمی که می تواند درباشدیم

 نانو آوریفن آوری نانو است.ثر باشد، فنؤآلودگی هوا م

 دموجو یستیزمحیط یهاآوریفن دبهبودر  ریبسیا ییاامز

 که آوردمی دجوو بهرا  یجدید یهاآوریفنو  میکند ئهارا

 ژینانوتکنولو ستارا ین. در استا فعلی یهاژیتکنولواز  بهتر

 حصالا جملهاز  ندامیتو که ستا صلیا قابلیت سهدارای 

 یجلوگیرو  گیدلوآ تشخیص ،گیدلوآ تصفیه( و زیپاکسا)

 دگیر ارقر دهستفاا ردمو یستزمحیط مینهدر زگی دلواز آ

 (.0441)عرب و حقیقی منش، 

 یو عمران یو مسائل جار ازهایبا انبوه ن تهران شهرکلان

 تیهدا یعموم ای یسازمان و نهاد دولت نیخود، توسط چند

وزارت کشور  ی)در چارچوب راهبردها یکه شهردار شودیم

 یمسائل شهر و ارتقا یسامانده یاصل یشهر( متول یو شورا

شهروندان است. شهر تهران با تراکم  تیمشارکت و رضا

جزو  لومترمربع،ینفر در هر ک 113هزار و 03 یتیجمع

شهر، تنها با  نیمطلوب ا اداره با تراکم بالاست. یشهرها

 یهاهمه دستگاه ربطیذ رانیمد یهماهنگو  یکلان نگر

و  یمنافع عموم تیرعا یتا برا باشدیمقدور م ییاجرا

. فلذا ندیدر بهبود امور شهر مشارکت نما ،یشهروندمدار

مقاله حاضر، برآن است تا ضمن بررسی رابطه بین کاهش 

آلودگی هوا و افزایش امنیت با نقش میانجی فناوری نانو در 

 به اقدامات عملی در این راستا بپردازد.کلانشهر تهران 

 چارچوب مفهومی

در لغت، حالت فراغت از هر گونه تهدید یا حمله و  :امنیت

یا آمادگی برای رویارویی با هر تهدید و حمله است )آشوری، 

 هاییها و روشفعالیت تمام مجموعهرتی (. یا به عبا0444

ای حادثه حاصل می شود که اطمینان که باشد می

 هاآن پیشامد احتمال یا و داد نخواهد ناخوشایند هرگز روی

ای کاهش می دهد و یا اجازه می دهد وقتی که حادثه را

ترین زمان و با شرایط در سریع خطرناک اتفاق افتاد،

آل  "و "بوزانباری " .کمترین هزینه به شکل عادی برگردد

هستند که  یراهبرد پردازان مسائل هیدو تن از نظر  "وریو

قاد از بوزان با انت یباشند. باریمکتب کپنهاگ م انگذاریبن

 نامد، می امنیتی مفهوم از انگارانه ساده برداشترا چه آنآن

 امنیت کسب به هارئالیست اعتقاد خلاف بر که داردمی اظهار

 تأمین به گرایانآرمان اعتقاد یا و قدرت کسب طریق از

 میانه دیدگاه یک ارائه به نیاز اکنون صلح، طریق از امنیت

عنوان  به دهد جای خود در را صلح و قدرت مفهوم دو هر که

 ,Buzanباشد )می ضروری امنیت مفهوم برای تعریف بهترین

ای هطور کلی امنیت از نگاه پژوهشگران به گونه(. به1998

 .(0444زیر تفکیک شده است )صالحی امیری، 

معطوف به برقراری نظم بین عوامل اساسی  :امنیت اقتصادی

تهیه مایحتاج معیشتی انسان و به عبارتی، منابع اولیه تولید، 

طوری که لوازم توزیع، کار و درآمد اعضای جامعه است، به

ها از این جهت، ها تأمین شود و آنو نیازهای ضروری آن

خود را در خطر احساس نکرده و کمبود یا فقدان نیازهای 

 ها را بر هم نزنند. ه زندگی، آرامش و آسایش آناولی

به معنای فراهم کردن امکان اظهار نظر برای  :امنیت سیاسی

گونه افراد، پیرامون چگونگی اداره جامعه و شرکت در این

های عمده امور، بدون احساس بیم و هراس است. چالش
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زدگی، عدم چرخش نخبگان تواند سیاستحوزه سیاست می

رجیح منافع گروهی بر منافع ملی، القای سیاسی، ت

 ناکارآمدی نظام سیاسی، نظامی کردن فضای سیاسی و

 باشد.  غیره

به معنای ایجاد وضعیتی مطمئن،  :امنیت فرهنگی

بخش و خالی از هرگونه تهدید و تعرض در انسان، آرامش

 هاینسبت به دین، افکار، اخلاق، آداب و رسوم، باورها، ارزش

د است. به عبارت دیگر، مصونیت فرهنگی فرد مورد نظر فر

و جامعه از هر گونه تعرض و تهدید را امنیت فرهنگی گویند 

 (.0441)صالحی امیری و کاوسی، 

بیانگر امکانات و تسهیلات اقتصادی و  :امنیت اجتماعی

های ضعیف اجتماعی است که در اختیار برخی از گروه

و  ستگان، افراد ناتواناجتماعی، نظیر از کار افتادگان، بازنش

 گیرند و در واقع از نظام حمایت اجتماعیمعلول قرار می

(. با توجه به تعاریف 0444خانی، شود )عبداللهبحث می

. امنیت اجتماعی 0توان گفت: مربوط به امنیت اجتماعی می

. امنیت در مفهوم 2گیرد، در بستری اجتماعی شکل می

راکه پاسداشت اجتماعی آن متغیری مستقل است، چ

های خاص صاحبان یک هویت خاص در حکم فلسفه ارزش

 (.Bilgin, 2003هاست )وجودی آن

در دوران معاصر با رشد روزافزون  :محیطیامنیت زیست

تر شده، اما از تر و مرفهها راحتفناوری، زندگی برای انسان

کارگیری فناوری نوین، تبعات و سوی دیگر پیشرفت و به

را برای محیط زیست انسان به بار آورده است. آثار مخربی 

هاست، تخریب استخراج معادن، که مستلزم تخریب کوه

کارگیری انواع مواد شیمیایی و ها و مراتع، تولید و بهجنگل

اقداماتی از این دست، موجب ایجاد تغییرات نامطلوبی در 

اکوسیستم شده است که نه تنها زندگی سایر جانداران، اعم 

اهان و حیوانات را به مخاطره افکنده، بقای نوع بشر را از گی

 کند. نیز تهدید می

( با عنوان نقش 0833) نتایج مطالعات امامی و همکاران

طراحی کالبدی در امنیت روستایی )نمونه موردی 

های شهرستان رشت( حاکی از اثرگذار بودن شاخص

یانگر بباشد. نتایج تحقیق کالبدی در امنیت روستاییان می

های میزان تحصیلات، سن، این موضوع است که شاخص

جنسیت، مسائل و مشکلات کالبدی، نوع حادثه وقوع یافته 

 ثیر قابل توجهی بر احساسأدر محیط و نوع جرم به ترتیب ت

که امنیت خانوارهای مورد مطالعه داشته است. به طوری

بیشترین  11/3نتایج نشان می دهد که متغیر جنسیت با 

ثیر را بر متغیر وابسته )امنیت( را دارا است و از أیزان تم

 طرفی بیشترین احساس ناامنی در روستاها توسط زنان 

 باشد.می

( با عنوان 0833) نتایج مطالعات سجودی و همکاران 

 CPTEDکید بر رویکرد أبررسی میزان امنیت محیطی با ت

)مطالعه مورد: محله فرهنگ شهر رشت(، نتایج آزمون 

ارامتریک تی تست نشان داد که از نگاه شهروندان و پ

هایی که بیانگر سنجش لفهؤساکنین محله، از میان م

های پیشگیری از جرم از طریق طراحی لفهؤوضعیت م

وفور قتل و جنایت در  .اندمحیطی در محله فرهنگ بوده

یت توانند امنکید بر قوانینی که میأشهر در اولویت آخر و ت

مین کنند در اولین اولویت بوده است. أوندان ترا برای شهر

های محیطی جهت های توانمندیلفهؤچنین بین مهم

برقراری امنیت در محله فرهنگ رشت، از نظر اولویت و 

 اهمیت تفاوت بسیار معناداری وجود دارد.

هوا یکی از پنج عنصر اصلی برای ادامه حیات  آلودگی هوا:

 تنفس  بار 22333ک به هرفرد روزانه نزدی. انسان است

کیلوگرم هوا در روز نیاز دارد. معمولاً  01کند و تقریباً به می

روز  1هفته بدون غذا و مدت  1انسان می تواند به مدت 

دقیقه  1تواند بدون هوا حتی بدون آب زنده بماند، اما نمی

. باتوجه به گسترش شهرها و (Allenby, 2000) زنده بماند

هوا، هوای اکثر شهرهای بزرگ و  ندهافزایش منابع آلای

باشد و با توجه به خطراتی که این آلودگی صنعتی آلوده می

مناطق آلوده دارد شناخت و  برای سلامت افراد ساکن در

ی له از اهمیت بسزایأآگاهی نسبت به جوانب مختلف این مس

ن له امکاأبرخوردار است و تنها با آگاهی و شناخت از این مس

 (.Colls, 2002) کاهش خطرات آن وجود داردجلوگیری یا 
با توجه به اهمیت وجود هوای پاک و سالم جهت ادامه 

حیات موجودات زنده این مبحث را مورد بررسی قرار 

دهیم. هوای پیرامون محیط ما مخلوطی از گازهای می

مختلف است که قسمت اعظم آن را گازهای اکسیژن و 

و طبیعی به طور  دهند هوای سالمنیتروژن تشکیل می

 44/3درصد اکسیژن،  20درصد نیتروژن،  14تقریبی شامل 

درصد گاز کربنیک و مقادیر بسیار جزئی  4/3درصد آرگون، 

از گازهای نئون، هلیوم، کریپتون، گزنون، رادون، اوزن، 

       هیدروژن و غیره است.
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در بحث آلودگی هوا مسائل مختلفی مانند دگرگونی 

امت لایه ازن و آلودگی فرامرزی هوا کاهش ضخ اقلیمی،

ترین مشکلات محیط شود و این موارد از مهممطرح می

زیستی جوامع امروز هستند، اما این مطالعه به بررسی 

مبنایی حقوقی برای مقابله با آلودگی هوای شهری از منظر 

امنیت محیط زیستی برای رسیدن به یک راهبرد فرابخشی 

ی هوای شهری به دلیل عینیت و که آلودگ پردازد؛ چرامی

شدت بیشتر آن، بیشتر از سایر مسائل آلودگی هوا مورد 

های هوا ایجاد توجه بوده و مشکلاتی که انواع آلاینده

 کنند در مناطق شهری حادتر و اثرگذارتر استمی

(Driesen, 2002 نتایج مطالعات یوسادا و موری نشان داد .)

 هایدر کاهش آلاینده های محیط زیستیکه اعمال سیاست

ثرتری نسبت به تکنولوژی سبز در کشورهای ؤهوا نقش م

ن ای در تعییتوسعه یافته دارد و درآمد عامل تعیین کننده

 ,Yasuda & Moriهای محیط زیستی است )سیاست

2009). 

از دانش کاربردی و فناوری است که  ایرشتهفناوری نانو: 

دهد. موضوع اصلی آن ای را پوشش میجستارهای گسترده

، رمیکرومتهای در ابعاد کمتر از یک نیز مهار ماده یا دستگاه

نانومتر است. وجه منحصر به فرد  033تا  0معمولاً حدود 

 نانوساختارو  نانوموادفناوری نانو داشتن عناصری به نام 

کارگیری خواص در واقع نانو تکنولوژی فهم و به .است

هایی در این ابعاد است که اثرات جدیدی از مواد و سیستم

خواص کوانتومی بر  فیزیکی جدیدی عمدتاً متأثر از غلبه

نانوتکنولوژی تولید . دهندخواص کلاسیک از خود نشان می

ها با کنترل ماده در ها و سیستمکارآمد مواد و دستگاه

های برداری از خواص و پدیدهمقیاس طولی نانومتر و بهره

 مفهوم. اندنوظهوری است که در مقیاس نانو توسعه یافته

ه و ناشناخته است که جدید نانوتکنولوژی آنقدر گسترد

ممکن است روی علم و تکنولوژی در مسیرهای غیرقابل 

  ثیر بگذارد.أپیش بینی ت

 هایلاستیک از: عبارتند موجود نانوتکنولوژی محصولات

مقاوم در برابر سایش که از ترکیب ذرات خاک رس با 

هایی که خود به خود تمیز شیشه اند،پلیمرها به دست آمده

دارویی که در مقیاس نانو ذرات درست مواد  شوند،می

های مکنده و ذرات مغناطیسی باهوش برای پمپ اند،شده

های لیزری و مغناطیسی که با کنترل دیسک هد ها،سازروان

 یفیت بالاتری برخوردارند،کها از دقیق ضخامت لایه

چاپگرهای عالی با استفاده از نانو ذرات با بهترین خواص 

در تحقیق خود به بررسی  Sargent. غیره جوهر و رنگدانه و

مزایای نانو تکنولوژی بر کیفیت محیط زیست پرداخته 

است. وی نشان داد که فناوری نانو با کاهش مصرف انرژی، 

ها و تولید مواد جدید دوستدار محیط زیست کنترل آلاینده

 (.Sargent, 2003کند )به کیفیت محیط زیست کمک می

ه نانو فناوری در بسیاری از ون کولت بیان داشت ک

شود. به عنوان های صنعتی  داخلی به کار برده میزمینه

های نظارت بر گاز، های کاربردی برای سیستممثال برنامه

های آتش سوزی ها، ردیابردیاب های نشت گاز در کارخانه

و گازهای سمی، کنترل سیستم تهویه، الکل سنج تنفسی 

 (.Von kolt et al., 2003ی شود )و مانند آن به کار برده م

اند که عرب و حقیقی منش در تحقیقی بیان داشته

ند در توانانوتکنولوژی دارای سه قابلیت اصلی است که می

زیست مورد استفاده قرار گیرد؛ از جمله اصلاح زمینه محیط

)پاکسازی( و تصفیه آلودگی، تشخیص آلودگی و جلوگیری 

و مهندسی در مقیاس نانو نشان از آلودگی. پیشرفت در علم 

دهد که بسیاری از مشکلات کنونی در ارتباط با کیفیت می

هوا به کمک این علم، حل شدنی است. این مقاله به بررسی 

 پردازد و تمرکزامکان استفاده از نانو مواد در تصفیه هوا می

های اخیر در توسعه مواد و تری بر روی پیشرفتبیش

 ها داردقیاس نانو جهت کاهش آلایندهفرایندهای جدید در م

 (0441منش، )عرب و  حقیقی

توان نتیجه گرفت که مدل با عنایت به مطالب ارائه شده، می

 منظور افزایش کاهش آلودگی هوا با رویکرد فناوری نانو به

تهران از ضروریات تحقیق در کلانشهر تهران  امنیت کلانشهر

نانو برای کاستن  است. از طرفی اعمال رویکرد فناوری

آلودگی هوا در کشور ایران و بالاخص در شهر تهران مورد 

عنایت ویژه در تحقیقات قبلی نبوده است و اقدام اجرایی و 

عملیاتی صورت نگرفته است. چارچوب نظری تحقیق در 

 ، ارائه شده است. 0شکل 

 

 هامواد و روش
پیمایشی، بر  -پژوهش حاضر از منظر روش اجرا توصیفی

ساس هدف پژوهش، کاربردی با استفاده از پرسشنامه در ا

چنین جامعه آماری، باشد. همگانه می 1طیف لیکرت 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1
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های مدیریت شهری، حوزهدر فعالان و کارشناسان 

که  باشندجغرافیای سیاسی، فناوری نانو، محیط زیست می

ها، بر اساس فرمول کوکران و به علت نامحدود بودن آن

عنوان نمونه تصادفی انتخاب نفر به 448جدول مورگان، 

گردیدند و نمونه گیری به صورت تصادفی صورت گرفت. 

افزار ها در روش کمی توسط نرمتجزیه و تحلیل داده

SPSS25 افزار و نرمSMARTPLS  .صورت گرفته است

میزان پایایی پرسشنامه بر طبق ضریب آلفای کرونباخ 

که مقدارش به علت اینگردید و  464/3محاسبه و مقدار آن 

بیشتر بود، قابل اعتماد است. در این تحقیق جهت  1/3از 

ها از آمار توصیفی استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده

در بخش آمار استنباطی برای نرمال بودن متغیرهای اصلی 

اسمیرونوف و برای آزمون  -از آزمون کولموگروف

ه یدی استفاده شدیأهای تحقیق، از تحلیل عاملی تفرضیه

لفه در شاخص امنیت در بعد ؤاست. پرسشنامه در قالب م

زیستی )بهداشتی، روانی، ایمنی و اکوسیستمی و محیط

اجتماعی( در بعد اجتماعی )فردی، گروهی و خانوادگی( در 

بعد سیاسی )کلامی، کنشی و رفتاری و اخلاقی( و در بعد 

ر بعد آلودگی گذاری و درآمدی(؛ داقتصادی )شغلی، سرمایه

هوا در بعد ناوگان حمل و نقل/خودروها )سواری، دیزل، 

ای موتور سیکلت و عمومی( در بعد گازهای گلخانه

گاز کربنیک( در بعد کارخانجات و  )منوکسیدکربن،

ها و پخت و پز( و سایر موارد؛ در ها )انتشار آلایندهنیروگاه

 ذب( است.نانو جابعد فناوری نانو )نانو فیلتر، نانو کاتالیست، 

 مطالعه  مورد محدوده

کشور،  پایتخت و ایران ترین شهرپرجمعیتکلانشهر تهران 

است. این شهر با  شهرستان تهران و استان تهران مرکز

 بیست و چهارمین شهر جمعیت، تن 4٬644٬136

شمار  به باختر آسیا ترین شهرو پرجمعیت  پرجمعیت جهان

شهر پرجمعیت کلان سومین نیز شهر تهرانکلان. رودمی

های طبیعی، تهران به دو از دید ناهمواری .است خاورمیانه

و گستره  گرددمیتقسیم  البرز ایکوهپایه و یدشتناحیه 

 امتداد دریا سطح از متری 0433 تا 433 ارتفاع از آن کنونی

. در بیشتر است خشکاقلیم نیمه دارای تهران. است یافته

 تهرانهای سالانه نیمی از کل بارش  فصل زمستان ها،سال

این ترین فصل در باراننیز کم تابستان و کندمی تأمین را

مطالعه شهر تهران را ، محدوده مورد 2در شکل  .است شهر

توجه به یکی از متغیرهای اصلی تحقیق، آلودگی هوا  با

در شهر تهران(  PM)وضعیت میانگین غلظت سالانه آلاینده 

 گردد.ارائه می

 

 

 
 چارچوب نظری تحقیق) مدل تحقیق( -1شکل 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B1_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B1_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B1_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85_%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%AE%D8%B4%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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 (1911ش کنترل کیفیت هوای تهران، در شهر تهران )گزار PMوضعیت میانگین غلظت سالانه آلاینده  -2شکل 

 

 نتایج
های خام با استفاده از نرم افزارهای آماری مورد تجزیه داده

و تحلیل قرار گرفت و پس از پردازش به شکل اطلاعات و 

دانش در اختیار استفاده کنندگان قرار داده شد. برای 

 43تحلیل آماری مورد نظر یک نمونه اولیه که شامل 

، استاد راهنما اساتید محترم اریدر اختپرسشنامه بود را 

و صاحبنظران  خبرگان، اساتید دانشگاهتن از  04ر و مشاو

های مدیریت شهری، جغرافیای سیاسی، حوزهفعال در 

فناوری نانو، محیط زیست قرار داده شد و میزان پایایی آن 

بر طبق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه و مقدار آن بالای 

چنین میزان شد و بنابراین قابل اعتماد گردید. هم 1/3

، مقدار آن 0ها طبق جدول رونباخ کل پرسشنامهآلفای ک

بیشتر بود، قابل  1/3گردید و چون مقدارش از  464/3

 اعتماد است.

 

 آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق -1جدول 

 انحراف معیار میانگین آلفای کرونباخ های پرسشنامهلفهؤم ردیف

 0 24/4 464/3 فناوری نانو 0

 48/3 21/4 182/3 آلودگی هوا 2

 14/3 24/4 482/3 امنیت 4

 - - 464/3 کل پرسشنامه مجموع

 

در ادامه تجزیه و تحلیل دادهای جمع آوری شده توصیفی 

های با جامعه آماری نامحدود انجام شده است. بر اساس داده

نفر پرسشنامه که بر اساس  448استخراج شده از مجموع 

های مدیریت شهری، حوزهدر نظر فعالان و کارشناسان 

، باشندجغرافیای سیاسی، فناوری نانو، محیط زیست می

نفر معادل  042درصد را مرد و  6/61نفر معادل،  212 تعداد

نفر  211چنین هم .درصد را زن تشکیل داده اند 8/48

را مجرد  4/21نفر معادل  031درصد متاهل و  0/12معادل 

درصد  4/0نفر معادل  1دهند که از این تعداد تشکیل می

 83الی  40درصد بین  8/24نفر معادل  43سال،  43زیر 

 41سال و  13-80درصد بین  1/13نفر معادل  048سال، 

 .دهندسال را تشکیل می 13درصد بیش از  1/28نفر معادل 

درصد  4/06نفر معادل  61از حیث میزان تحصیلات، 

 004درصد فوق لیسانس و  4/12نفر معادل  230لیسانس، 

از دید سابقه کار،  .درصد دکتری هستند 1/43نفر معادل 

 11سال سابقه کار دارند،  03درصد زیر  04نفر معادل  13
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 2/01نفر معادل  66، 01الی  00بین  4/08نفر معادل 

درصد  4/80نفر معادل  060سال،  23الی  06درصد بین 

 21درصد بالای  04نفر معادل  13سال و  21الی  20بین 

 01مت اجرایی، در انتها از لحاظ س .سال سابقه کار دارند

درصد  4/04نفر معادل  12درصد کارمند، 4/4نفر معادل 

ول، ؤدرصد کارشناس مس 4/83نفر معادل  011کارشناس، 

نفر معادل  26درصد مدیر میانی و 1/24نفر معادل  008

 دهند.درصد مدیر ارشد را تشکیل می 4/6

ها با در مرحله بعد، در ادامه نتیجه آزمون نرمال بودن داده

د. گرداسمیرنف بررسی می -ستفاده از آزمون کولموگروفا

متغیرهای اصلی فرضیه تحقیق، امنیت، آلودگی هوا و 

فناوری نانو هر کدام از متغیرها میزان سطح معناداری 

ها کمتر از پنج صدم است که نتیجه گرفته متناظر با آن

ها از توزیع نرمال برخوردار نیستند. نتایج در شود دادهمی

 ارائه شده است. 2ول جد

 
 

 (اسمیرنف -کولموگروف ) آزمون نرمال بودن متغیرهای تحقیق -2جدول 

 نرمال بودن/ نبودن سطح معناداری مقدار آزمون تحقیق متغیرهای

 غیر نرمال 3 000/3 امنیت

 غیر نرمال 3 344/3 آلودگی هوا

 غیر نرمال 3 003/3 فناوری نانو

 نفر 448کل    تعداد 

 

 گیرد.در ادامه فرضیات تحقیق مورد بررسی قرار می

کاهش آلودگی هوا بر افزایش امنیت با نقش فرضیییه اول

 ثیر دارد.أمیانجی فناوری نانو در کلانشهر تهران ت

در این تحقیق برای اجرای معادلات ساختاری در حالت 

گردد. استفاده می SMARTPLSناپارامتری از نرم افزار 

معادلات ساختاری بر اساس سنجش بارهای عاملی مورد 

تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. برای پاسخ دادن به سوال 

تحقیق، از تحلیل عاملی در معادلات ساختاری استفاده 

شود. تحلیل عاملی، عمل تقلیل یافته متغیرها را از طریق می

ه با هم همبستگی متوسط یا بندی کردن متغیرهایی کگروه

دهد. روابط بین متغیرهای پنهان زیاد دارند انجام می نسبتاً

نامند. در معادلات با یکدیگر را معادلات ساختاری می

ترین عامل برای تحلیل، بار عاملی است. بار ساختاری مهم

عاملی مقدار عددی است که میزان شدت رابطه بین 

پذیر را طی فرایند شاهدهمتغیرهای پنهان و متغیرهای م

 8/3کند. مقدار بار عاملی بالای تحلیل مسیر مشخص می

ثیرات متغیرهای أتحلیل ت 4ید است. در شکل أیمورد ت

 تحقیق در حالت ضرایب استاندارد بار عاملی ارائه شده است.
 

 
 استاندارد بار عاملیثیرات متغیرهای تحقیق در حالت ضرایب أتحلیل ت -9شکل 
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، ضرایب استاندارد بار عاملی ضرایب مکنون 4با توجه به شکل 

است )فقط یک  8/3و متغیرهای مشاهده پذیر اکثریت بالای 

 )مناسب( گرایانهواقع است که در موقعیت  413/3مورد 

 ثیرات متغیرهای تحقیقأدهنده این است که تاست( که نشان

و  تأییدبین متغیرهای مکنون و مشاهده پذیر مورد  و تعامل

های کاهش مورد پذیرش قرار گرفته است. اعمال سیاست

/. بر افزایش امنیت در کلانشهر تهران 116ثیر أآلودگی هوا با ت

کارگیری فناوری نانو در تعامل با هچنین بثر است. همؤم

 بر افزایش امنیت در 413/3کاهش آلودگی هوا با مقدار 

اندارد در حالت ضرایب است 4ثیر دارد. شکل أکلانشهر تهران ت

های ناوگان حمل و لفهؤمدهد که بار عاملی نشان می

ای با مقدار ، گازهای گلخانه444/3نقل/خودروها با مقدار 

و سایر موارد  116/3ها با مقدار ، کارخانجات و نیروگاه442/3

 ثرؤانشهر تهران مدر کاهش آلودگی هوا در کل 614/3با مقدار 

، 114/3های محیط زیستی با مقدار لفهؤچنین مهستند. هم

و   441/3.، سیاسی با مقدار 114/3محیط زیستی با مقدار 

در افزایش امنیت در کلانشهر تهران  144/3اقتصادی با مقدار 

 ثر هستند.ؤم

مدل تضمین گردد از آزمون بوت  تأییددر ادامه برای اینکه 

، مدل 8گردد. در شکل ( استفاده میt-valuesاستراپینگ )

( تحلیل شده t-valuesتحقیق بر اساس بوت استراپینگ )

 است.
 

 
 (T-VALUES) ثیرات متغیرهای تحقیق در حالت بوت استراپینگأتحلیل ت -4شکل 

 

، مقدار بوت استراپینگ کاهش آلودگی 8با توجه به شکل 

کارگیری فناوری نانو در تعامل با هو ب 441/1هوا بر امنیت 

باشد و همچنین تمامی می 440/4کاهش آلودگی هوا 

مقادیر  متغیرهای پنهان )مکنون( و متغیرهای مشاهده 

( قرار دارند، -46/0+ و 46/0پذیر خارج از محدوده ممنوعه )

 یثیرات متغیرهای تحقیق و تعامل بین متغیرهاأبنابراین ت

 و مورد پذیرش قرار  تأییدمکنون و مشاهده پذیر مورد 

 گردد.میتأیید گیرد و بنابراین فرضیه اول می

بین کاهش آلودگی هوا و افزایش امنیت با  فرضیه دوم:

ی رابطه معنادار نقش میانجی فناوری نانو در کلانشهر تهران

 وجود دارد.

اهش ، مقدار سطح خطای بین متغیر ک4با توجه به جدول 

 333/3آلودگی هوا و امنیت با نقش میانجی فناوری نانو، 

که مقدار سطح خطا کمتر شده است. بنابراین به علت این

از پنج صدم شده است، رابطه معناداری برقرار است. مقدار 

ضریب همبستگی بین متغیر کاهش آلودگی هوا و امنیت با 

ن شده است که نشان دهنده ای 141/3نقش فناوری نانو 

است که بین متغیر کاهش آلودگی هوا و امنیت رابطه 
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معنادار مثبت و قوی وجود دارد و مقدارش قوی است. یعنی 

کاهش آلودگی هوا در تعامل با متغیر میانجی فناوری نانو 

ه گردد و این رابطباعث تقویت امنیت در کلانشهر تهران می

 د.گردمیتأیید مثبت و قوی است. بنابراین فرضیه دوم 
 

 رابطه معناداری بین کاهش آلودگی هوا و امنیت با نقش میانجی فناوری نانو -9جدول شماره 

 متغیر کنترلی، فناوری نانو) میانجی( آلودگی هوا امنیت

 مقدار ضریب همبستگی 0 141/3

 آلودگی هوا

فناوری نانو

 مقدار سطح خطا - 3

 درجه آزادی 3 440

 مقدار ضریب همبستگی 141/3 0

 مقدار سطح خطا 3 - امنیت

 درجه آزادی 440 3
 

بین کاهش آلودگی هوا و افزایش امنیت  فرضیه سوم:

 رابطه معناداری وجود دارد.

مقدار سطح خطا بین متغیر کاهش ، 8با توجه به جدول 

)کمتر از  شده است 333/3آلودگی هوا و افزایش امنیت 

دهد رابطه معناداری بین کاهش پنج صدم( که نشان می

آلودگی هوا و افزایش امنیت وجود دارد و مقدار رابطه آن 

باشد. مقدار رابطه بسیار قوی و معناداری بین می 644/3

کاهش آلودگی هوا و افزایش امنیت وجود دارد. یعنی با 

ی هوا بر های کاهش آلودگها و سیاستلفهؤگیری مکارهب

شود و یا به عبارتی افزایش امنیت در شهر تهران منجر می

افزایش امنیت در کلانشهر تهران منجر به کاهش آلودگی 

 گردد. هوا می
 

 رابطه بین متغیر آلودگی هوا و امینت -4جدول 

 آلودگی هوا امنیت

 همبستگیضریب 0 644/3
آلودگی 

 هوا
 مقدار سطح خطا - 3

 تعداد 3 448

 همبستگیضریب 644/3 0

 مقدار سطح خطا 3 - امنیت

 تعداد 448 3
 

کارگیری بین کاهش آلودگی هوا و به فرضیه چهارم:

 فناوری نانو رابطه معناداری وجود دارد.

مقدار سطح خطا بین متغیر کاهش ، 1با توجه به جدول 

شده است )کمتر از پنج  333/3آلودگی هوا و فناوری نانو 

دهد رابطه معناداری بین کاهش آلودگی نشان میصدم( که 

کارگیری فناوری نانو وجود دارد و مقدار رابطه آن ههوا و ب

است که نشان می دهد رابطه بسیار قوی و معناداری  130/3

بین کاهش آلودگی هوا و بکارگیری فناوری نانو وجود دارد. 

 یعنی در کلانشهر تهران، بین آلودگی هوا و فناوری نانو

 با  رابطه دوسویه و معناداری وجود دارد. یا به عبارتی

کارگیری فناوری نانو، کاهش آلودگی هوا در شهر تهران هب

 شود.محقق می
 

 رابطه بین متغیر آلودگی هوا و نانو -5جدول 
 آلودگی هوا امنیت

 همبستگیضریب 0 130/3
آلودگی 

 هوا
 مقدار سطح خطا - 3

 تعداد 3 448

 همبستگیضریب 130/3 0

 مقدار سطح خطا 3 - امنیت

 تعداد 448 3
 

 کارگیری فناوری نانو و افزایش امنیتهبین ب فرضیه پنجم:

 رابطه معناداری وجود دارد.

مقدار سطح خطا بین متغیر فناوری ، 6با توجه به جدول 

شده است )کمتر از پنج صدم(  333/3نانو و افزایش امنیت 

دهد رابطه معناداری بین فناوری نانو و افزایش که نشان می

باشد. مقدار می 114/3امنیت وجود دارد و مقدار رابطه آن 

 کارگیری فناوری نانو وبهرابطه بسیار قوی و معناداری بین 

ها لفهؤگیری مکارهافزایش امنیت وجود دارد. یعنی با ب

 ردد. گمیفناوری نانو، منجر بر افزایش امنیت در شهر تهران 
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 رابطه بین متغیر نانو و امینت -6جدول 

 آلودگی هوا امنیت

 همبستگیضریب 0 114/3
آلودگی 

 هوا
 مقدار سطح خطا - 3

 تعداد 3 448

 همبستگیضریب 114/3 0

 مقدار سطح خطا 3 - امنیت

 تعداد 448 3

 

 بحث

محیط زیستی با جهالت انسان تنیده شده است های بحران

سفانه تخریب منابع و آلودگی محیط زیستی پیامد أکه مت

مروزه (. بنابراین ا0444آن است )شفائی مقدم و نیازی، 

 اساسی و تبدیل به یکی از ارکان محیط زیستیامنیت 

 گردیده در کل جهان و بالطبع در کلانشهر تهران حیاتی

مین امنیت اقتصادی، اجتماعی و أاست به نحوی که ت

، مین امنیت محیط زیستیأشهروندان بدون تفیزیکی برای 

خواهد بود. در این میان، آلودگی هوا یکی  اثرو بی مدآناکار

محیط زیستی است  معضلات ترینو اساسی تریناز جدی

اقتصادی،  گوناگونهای که امنیت شهروندان را از جنبه

بهداشتی، اجتماعی و البته ایمنی اکوسیستمی به شدت 

مین امنیت أکه تبا توجه به این ه است.نموددچار اختلال 

ویژه دولت است، شهروندان بر عهده نهادهای عمومی، به

امنیت محیط زیستی نیز باید در سرلوحه اقدامات مین أت

این در حالی است که میزان  ها قرار گیرد.ارگاناین 

لیت پذیری این نهادها در مقابله با آلودگی هوا به ؤومس

زیستی با میزان شدت و آثار ید محیطعنوان جدی ترین تهد

نامطلوب آن بر حیات انسانی و محیط زیستی متناسب 

ط امنیت محیمین أتکه با استناد به ضرورت نیست. حال آن

زیستی توسط دولت، می توان خواستار ایفای نقش بیشتر 

ثر آلودگی هوای شهری شد. چنانچه ؤدولت در مدیریت م

ای از مسائل امنیت لهأسآلودگی هوای شهری به عنوان م

شهروندان تلقی شود، تامین این امنیت مستلزم اقدام 

. لازم به ذکر درنگ، سریع و همه جانبه دولت خواهد بودبی

تواند در این زمینه اقدام است یکی از ابزارهایی که دولت می

باشد. از ویژگی عاجل صورت دهد، استفاده از فناوری نانو می

 تواند ایفا نماید،کنترل آلودگی هوا میهایی که نانو برای 

استفاده از نانو فیلتر، نانو کاتالیست و نانو جاذب طبق مدل 

 باشد. این تحقیق برای کاهش آلودگی هوا می

که این مطالعه  اولین تحقیق در زمینه رابطه با عنایت به این

بین آلودگی هوا و امنیت با نقش متغیر فناوری نانو است، 

های مطالعات پیشین وجود ندارد. با توجه به یافتهبنابراین 

حوزه های مدیریت در فعالان و کارشناسان تحقیق که از 

استنتاج گردید،  شهری، جغرافیای سیاسی، فناوری نانو

ا ب های کاهش آلودگی هوا بر افزایش امنیتاعمال سیاست

 ثیرگذار است. یعنی با استناد بهأت فناوری نانوکارگیری هب

یب استاندارد بار عاملی بین ضرایب مکنون و متغیرهای ضرا

، آلودگی (t-valuesآزمون بوت استراپینگ )و  پذیرمشاهده

تواند امنیت کلانشهر تهران هوا در تعامل با فناوری نانو می

های تحقیق نشان داد که، را افزایش دهد. در ادامه یافته

 ی نانوکاهش آلودگی هوا و امنیت با نقش میانجی فناور

چنین، کاهش آلودگی هوا رابطه معنادار و مثبتی دارد. هم

و افزایش امنیت، کاهش آلودگی هوا و فناوری نانو، فناوری 

 نانو و افزایش امنیت رابطه معنادار و مثبتی دارد.

حال با توجه به نتایج تحقیق، برای تسریع در امر کاهش 

 امع کاهشبرنامۀ ج و تدوین ریزیطرحآلودگی هوا بایستی 

، های مطالعاتیطرح شهر تهران با رویکردآلودگی هوای 

در زمینه کنترل کیفیت هوای  )عملی( و اجرایی تحقیقاتی

آسیب شناسی طرح جامع کاهش با استناد به شهر تهران 

آلودگی هوای شهر تهران مد نظر شهرداری تهران و شرکت 

مات اکنترل کیفیت هوای شهر تهران قرار گیرد. یکی از الز

عملی این اقدام ارزیابی عملکرد و سنجش میزان 

رضایتمندی از ناوگان حمل و نقل عمومی با رویکرد کاهش 

در زمینه مباحث امینتی آلودگی هوای شهر تهران می باشد. 

 نقل عمومی تغییر اساسی در سیستم ناوگان حمل ونیز 

کلانشهر تهران با رویکرد امنیتی بایستی اعمال گردد. با 

و، کارگیری فناوری نانهاستناد به نتایج تحقیق در زمینه ب

الزام و پایش دائمی نصب فیلتر دوده روی تمامی خودروهای 

استفاده از ، های حمل و نقل شهریسنگین و اتوبوس

گسترش ) های به روزخودروهای جدید و فن آوری

جایگزین کردن سوخت فسیلی و (، خودروهای الکتریکی

 شهر تهران از ضروریات است.در استفاده از آن 

 



 1744 زمستان، 47، شماره 6دوره              حیط زیست و توسعه فرابخشیممجله  پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار

 

94 

 منابع
. فرهنگ اصطلاحات و مکتبهای 1931آشیوری، د   .0

 .04سیاسی ، تهران، انشارات مروارید، نوبت چاپ 

امامی، س  وطن خواه کلورزی، ژ  دربان آستانه،  .2

ـــتایی1411ع   . نقش طراحی کالبدی در امنیت روس

)نمونه موردی شهرستان رشت(. مطالعات جغرافیایی 

 .نواحی ساحلی. سال دوم، شماره دوم

. 1411سجودی، م، حاتمی نژاد، ح  قربانی، ر .4

بررســـی میزان امنیت محیطی با تاکید بر 

ــه  CPTEDرویـکرد  ــه مورد: محل ــالع ) مط

مطالعات جغرافیایی نواحی فرهنگ شهر رشت(، 

 .2ساحلی. سال دوم، شماره 

.  1931شرکت کنترل کیفیت هوا   .8

 هوای تهران.گزارش کنترل کیفیت 

ـــجام ملی و 1933صییالحی امیری، س   .1 . انس

ـــکــده تحقیقــات  تنوع فرهنگی، تهران: پژوهش

 استراتژیک. 

. فرهنگ 1931صالحی امیری، س  کاوسی، ا   .6

ــــازمــان هــای فرهنگی، تهران: و مــدیریــت س

 پژوهشکده تحقیقات استراتژیک. 

زاده نمینی، ا، هاشمی رسیتگاری، م  موسی .1

ـــی میـانگین غلظت . 1911تنکابنی، ن   بررس

ــهر  ــالانه آلاینده های هوا در کلان ش ماهانه و س

تهران، فصــلنامه علمی محیط زیســت و توســعه 

 .0-08 صفحات ،64فرابخشی، شماره 

رسییتگار، ع  کشییاورز، م  روحانی راد، ش،  .4

ملی بر رهبری تحول أ. ت1411روحانی راد، ش  

گرای سبز بر رفتارهای شهروندی محیط زیستی 

ـــتی و حط با نقش  میانجی باورهای محیط زیس

ــت و  ــلنامه علمی محیط زیس ــبز، فص ــی س مش

 صفحات ،12، شماره 6توسـعه فرابخشـی، دوره 

46-24. 

ـــی آثار 1411ورهرامی، و  کولیوند، ف   .4 . بررس

محیط زیستی انتشار آلاینده ها بر رشد اقتصادی 

با تاکید بر شــاخص توســعه انســانی کشــورهای 

ــلنامه علمی محی ــت و منتخب نفتی، فص ط زیس

 صفحات ،12، شماره 6توسـعه فرابخشـی، دوره 

62-13. 

. فرا تحلیل 1911شییفا ی مقدم، ا  نیازی، م   .03

ـــت محیطی و رفتار  مطالعات رابطه آگاهی زیس

زیسـت محیطی در ایران، فصلنامه علمی محیط 

، 61، شماره 1زیسـت و توسـعه فرابخشی، دوره 

 .10-68صفحات 

 یهاهیـنظر  1939خیانی، ع  عبیداللیه .00

مطالعات و  یسـسه فرهنگؤتهران: م. تیامن

 .ابرار معاصر یالمللنیب قاتیتحق

. فنــاوری 1915، ن  حقیقی منش، س  عرب .02

نانو و کاهش آلاینده های هوا، فصــلنامه انسان و 

، صفحات 0محیط زیسـت، سـال چهارم، شماره 

81-41. 

13. Allenby, B., 2000. Environmental Security: 

Concept and Implementation, International 

Political Science Review, Vol.21, No.1: 5-21. 

14. Buzan, B, Wæver, O, De Wilde, J., 1998. 

Security: a new framework for analysis, Lynne 

Rienner Publishers. 

15. Bilgin, P., 2003. Individual & Societal 

Dimensions of Security, International Studies 

Review, 5. 

16. Colls, J., 2002. Air Pollution: Measurement, 

Modelling and Mitigation, Second Ed., UK: 

Spon Press. 

17. Driesen, D., 2002. Sustainable Development and 

Air Quality: The Need to Replace Basic 

Technologies with Cleaner Alternatives, 

Buffalo Environmental Law Journal, Vol.10, 

No.25. 

18. Sargent, G., 2013. Nanotechnology and 

Environmental, Health, and safety: Paperback-

January 28. 

19. Von Klot, S. Peters, A. Pasi Aalto, P. 

Bellander, T. Berglind, N. D'Ippoliti, D. 

Elosua, R. Hörmann, A. Kulmala, M. Lanki, 

T. Löwel, H. Pekkanen, J. Picciotto, S. 

Sunyer, J. Forastiere, F., 2005. Ambient air 

pollution is associated with increased risk of 

hospital cardiac readmissions of myocardial 

infarction survivors in five European cities, 

Circulation, Vol.112, No. 20: 3073-3079.  

20. Yasuda, Y and Mori, S., 2009. Helping in the 

Fight against Global Warming with nano, 

KDDI CSR Report. 

 

 



 ... نانو یفناور یانجیبا نقش م تیهوا و امن یآلودگ نیرابطه ب یبررس و همکاران عباس مفرد

 

14 

 

 

 

 

Investigating the Relationship between Air Pollution and 

Security with the Mediating Role of Nanotechnology in the 

Metropolis of Tehran 

 
  

3, Nader Bahari2, Omid Moradi*1, Farhad Hamzeh1Amir Abasmofrad 

  
1*. Department of Geography, Faculty of Literature and Humanities, Central Tehran Branch, Islamic Azad 

University, Tehran, Iran. 

2. Department of Chemistry, Faculty of Basic Sciences, Ghods Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran 

3. Department of Management, Faculty of Humanities, Germi Branch, Islamic Azad University, Germi, Iran 

 

 
Abstract 
The security and safety of metropolises today is the focus of men's government and urban 

diplomacy in all aspects of urban life. Also, one of the main components of the security threat 

is the environmental issue, including air pollution. The issue of air pollution and environmental 

crisis in metropolitan areas, especially the city of Tehran in recent years has become one of the 

main concerns of those in charge of the authorities that trying to identify aspects of this crisis 

along with influential factors has become very important. The present article aims to investigate 

the relationship between air pollution and security with the mediating role of nanotechnology 

in the metropolis of Tehran. The present research in terms of descriptive-survey 

implementation method is based on the purpose of applied research and random sampling 

method. The statistical population of this study, due to their infinity, a statistical sample based 

on Cochran's formula, 384 people who are activists and experts in the fields of urban 

management, political geography, nanotechnology, environment, were selected. According to 

the research results, the implementation of air pollution reduction policies has an effect on 

increasing security by using nanotechnology and reducing air pollution and security has a 

significant and positive relationship with the mediating role of nanotechnology. Also, reducing 

air pollution and increasing security, reducing air pollution and nanotechnology, 

nanotechnology and increasing security have a significant and positive relationship. 
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